
Skovens silhuetter
Byg et fyldigt mønster op med den negative maleteknik

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer den negative maleteknik bedre at kende og ser, hvordan den 

kan bruges til at skabe et smukt mønster og et fyldigt maleri.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 620 – Olive green. 403 – Vandyke brown. 

Bland brun (ca. 50% rød +gul & blå).
Hav flere styrker af farven klar
(forskellige vandmængder). Mal træ-
stubbene og dup lidt orange ind på
malingen, hvor flammerne rammer.
Bland din røde og grå farven til
baggrunden. Dup mere rødt ind, når
du kommer tæt på dine flammer.
Mal gulvet med en mellemtone af
grå og dup køkkenrulle over.

Tape lidt af toppen af omridset til dit
akvarelpapir. Læg grafitpapiret i mellem
omridset og papiret – med den sorte side ned
af. Tegn ovenpå omridset med en spids blyant
for at overføre omridset. Tape akvarelpapirets
kanter ned til bordet.

Bland en lys version af din olivengrønne farve
klar med en del vand. Brug din flade pensel til
at male et jævnt lag over hele maleriet. Dit lag
skal nu tørre – brug evt. en hårtørrer til at tørre
maleriet, hvor du holder hårtørreren en god
afstand fra maleriet.

Beslut dig for, hvilke af dine blade skal være
lysest og mørkest (skriv evt. numre på dit
omrids). Bland din Olivengrønne farve en my
mørkere end før. Mal over hele maleriet igen,
men mal rundt om de blade, som skal være
lysest. Lad tørre. Skift mellem dine pensler
løbende.

Gentag step 3 to gange til. I disse lag skal du
både undgå bladene fra det første lag og dit
nye lag (dem, der skal have en mellemtone
eller være mørkest). Du kan ændre lidt i din
farve ved at tilføje lidt blå eller brun til den.
Bland til sidst en pigmenteret olivengrøn med
brun og mal hele baggrunden ind.




